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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö

Lohiapajanlahden etelärantaan on osoitettu asuinkerrostalojen kortteli,
jonka kokonaiskerrosala on 21 750 k-m2. Koska kortteli sijoittuu nykyi-
selle venesatama-alueelle, venesatama-aluetta laajennetaan jonkin
verran merelle päin. Rantaan muodostetaan yleinen jalankulkumahdol-
lisuus.

Kaupunkikuvan kannalta uusilla järjestelyillä selkiytetään Lohiapajan-
lahden ranta-alueita arvoaan vastaaviksi.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Asemakaavatyö on tullut vireille vuonna 1995. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on lähetetty siinä luetelluille osallisille 3.10.2001.

Lohiapajanlahden asemakaava-alue on osa suuremmasta alueesta,
jonka maankäyttöä ryhdyttiin tarkastelemaan alun perin jo vuonna
1999. Pajalahden alueen alustava maankäyttösuunnitelma oli nähtä-
villä 30.11. 22.12.1999. Maankäyttösuunnitelmaan liittyen saapui ase-
makaavaosastolle kirjeitse yhteensä 41 mielipidettä. Palautteen joh-
dosta kehiteltiin uusia vaihtoehtoja, jotka esiteltiin lauttasaarelaisille
7.3.2000 pidetyssä tilaisuudessa ja olivat nähtävillä 7.3. 14.3.2000.
Alueen rakentamisen osalta pääratkaisuvaihtoehtoja oli kaksi, joista toi-
sesta esiteltiin rannan käytön osalta kolme vaihtoehtoista suunnitel-
maa.

Suunnittelu jatkui saadun palautteen perusteella jatkokehittelyyn par-
haiten soveltuvan vaihtoehdon (2B) pohjalta. Asemakaavatasoiseen
tarkasteluun rajattiin Pajalahden maankäyttösuunnitelman alueesta itäi-
nen puoli, ranta- ja satama-alue, jonka täydennysrakentaminen perus-
tuu Yleiskaava 1992:een.

Pajalahden alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin
25.2.2000.

Pajalahden alueen maankäyttösuunnitelmavaihtoehtoja oli nähtävillä
7.3. 14.3.2000. Maankäyttösuunnitelmavaihtoehtoihin liittyen saapui
asemakaavaosastolle kirjeitse yhteensä 58 mielipidettä.
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Pajalahden alueen maankäyttösuunnitelma vaihtoehto 2B oli nähtävillä
11.6.2001 8.9.2001. Nähtävilläolon johdosta kirjeitä saapui yhteensä
30 kpl.

Alkuperäisestä laajasta suunnittelualueesta rajattiin asemakaavatasoi-
seen tarkasteluun ranta- ja satama-alue, jonka täydennysrakentaminen
perustuu yleiskaava 1992:een. Asemakaava- ja asemakaavan muutos-
luonnos laadittiin Pajalahden maankäyttösuunnitelman alueen itäosalle,
Lohiapajanlahden alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä
kaupungin ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Lauttasaa-
ren kirjastossa 15.10. 26.10.2001. Muutosluonnoksesta jätettiin 28 kir-
jallista mielipidettä ja kaksi kannanottoa. Lisäksi saatiin suullisia mielipi-
teitä keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteet ja kannanotot
on otettu huomioon kaavoitustyössä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä
12.4. 13.5.2002 ja siitä saatiin kiinteistöviraston, liikuntalautakunnan,
pelastuslaitoksen, Helsingin Veden, ympäristökeskuksen ja yleisten töi-
den lautakunnan lausunnot. Muistutuksia esitettiin 1 kpl. Ehdotuksesta
on saatu ennen nähtävilläoloa ja sen jälkeen yhteensä 12 kirjettä.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehtiin muutoksia,
jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet.

Asemakaavan valmistelu viivästyi kaavamuutosalueeseen liittyvän lä-
hiympäristön keskeneräisen suunnittelutilanteen vuoksi.

Päivitetty osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluai-
neisto on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, info- ja näyttelytila Laiturilla ja Lauttasaaren kirjastossa
24.8. 11.9.2015. Aineistosta jätettiin 46 kirjallista mielipidettä, viisi kan-
nanottoa ja yksi kannanotto ilmoituksena. Lisäksi saatiin suullisia mieli-
piteitä keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteet ja kannanotot
on otettu huomioon kaavoitustyössä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti tarkistetun kaavaehdotuksen hy-
väksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.4. 16.5.2016 ja
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siitä saatiin lausunnot, muistutuksia (12 kpl). Tarkistettuun kaavaehdo-
tukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaava-
selostuksen viimeisessä luvussa.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Ensin rakennetaan itäinen, uusi aallonmurtaja laitureineen ja pursi-
seura Sindbadin käyttöön suunniteltu venesatama-alueen eteläosa.
Sen jälkeen alueen eteläreunassa oleva pysäköinti- ja varastoalue ja
Sindbadilta vapautunut alue ovat käytettävissä asuntorakentamiseen.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta: jalankulun ja
pyöräilyn verkostojen jatkuvuuden edistäminen, pilaantuneen maa-alu-
een puhdistustarpeen selvittäminen ennen ryhtymistä kaavan toteutta-
mistoimiin ja tulvavaaran huomioon ottaminen suunnittelussa.
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja vesialu-
etta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueeseen ei oteta kantaa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) suunnittelualueen eteläisin osa on
kerrostalovaltaista aluetta, jota kehitetään asumisen, kaupan ja julkis-
ten palvelujen käyttöön sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toi-
mitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja lii-
kenteen käyttöön ja muu osa rannasta on Kaupunkipuistoa, jota kehite-
tään monipuolisena toiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luonnonympäris-
tönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon ti-
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loja ja liikenneväyliä. Itäpuolella on vesialuetta. Nyt laadittu asema-
kaava ja asemakaavan muutos on periaatteessa yleiskaavan mukai-
nen, poiketen vain vähän rajausten osalta.

Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (Kslk
14.6.2016) suunnittelualueen lounaisosa on kantakaupungin C2-alu-
etta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja
julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikun-
tapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Alueen eteläosa on
asuntovaltaista aluetta A2, jota kehitetään pääasiassa asumisen, puis-
tojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Muu
osa rannasta on virkistys- ja viheraluetta, jota kehitetään merkittävänä
virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy
seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on periaatteessa uuden yleiskaavaehdotuk-
sen mukainen, poiketen vain vähän rajausten osalta.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut alueella voimaan
10.6.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu
asemakaava ja asemakaavan muutos on periaatteessa maanalaisen
yleiskaavan mukainen, poiketen vain vähän rajausten osalta.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 4165 (vahvistettu 13.3.1957),
nro 6410 (vahvistettu 27.1.1972), nro 6954 (vahvistettu 20.11.1974),
nro 10192 (vahvistettu 19.6.1996), nro 10715 (hyväksytty 5.5.2000).

Asemakaavojen mukaan alue on osoitettu suurimmaksi osaksi venesa-
tama-alueeksi (Uvs) ja satama-alueeksi (Ls). Lisäksi alueen etelä-
osassa on pysäköintialue (Lp), katualue ja pohjoisosassa on puistoalu-
etta (P). Itäosa on kaavoittamatonta merialuetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Rakennuskiellot

Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on voi-
massa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n nojalla.
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Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan ja asemakaa-
van muutosehdotuksen 2001.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 22.2.2016.

Maanomistus

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Helsingin kaupunki on
vuokrannut alueesta osat Suomen moottoriveneklubi ry:lle ja Pursi-
seura Sindbad ry:lle. Alueen eteläreunalla sijaitsee varastoalue, jolla on
useita vuokralaisia.

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue käsittää Lauttasaaren keskeisen lahden ja sitä reunus-
tavat rannat. Nykyinen ranta-alue on keinotekoisesti täytettyä entistä
vesialuetta. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi venesatama- ja sata-
makäytössä. Venesatamassa on venekerhojen käytössä olevia laitu-
reita ja alueita. Lisäksi liikuntavirasto vuokraa suoraan kuntalaisille ve-
nepaikkoja. Pohjoisosassa on lisäksi puisto.

Rakennettu ympäristö

Maa-alue on lähes kokonaan asvaltoitu, lukuun ottamatta koillisnurkan
puistoa. Asvaltoidut kentät toimivat veneiden talvisäilytysalueina ja ke-
sällä pysäköintialueina. Rannassa on useita aidattuja alueita ja rannan
myötäisiä verkkoaitoja, jotka estävät vapaan pääsyn veden ääreen.

Molemmalla alueella toimivalla kerholla on oma kerhorakennuksensa.
Pursiseura Sindbadin kerhorakennuksessa toimii myös kahvila. 1980-
luvulla rakennetut rakennukset ovat hyväkuntoisia.

Alueen eteläreunassa on pysäköinti- ja varastoalue, jolla on useita
vuokralaisia.

Kaava-alueen koillisosassa on aktiivisessa käytössä oleva puisto, jossa
on erikseen pienten lasten aidattu leikkipaikka.

Vesialueella on laitureita ja aallonmurtajia.
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Palvelut

Suunnittelualueen keskeisen sijainnin vuoksi kaupunginosan monipuo-
liset palvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Luonnonympäristö

Maa-alue on keinotekoisesti täytetty ja se on suurimmaksi osaksi ta-
saista asvaltoitua kenttää. Puistossa maanpintaa on vähän muotoiltu.
Puistossa on puu- ja pensasistutuksia.

Venesataman alueella veden syvyys on 2 6 metriä. Laivalaiturin alu-
eella veden syvyys on 4 8 metriä ja alueen itäosassa noin 8 metriä.
Nykyisessä aallonmurtajassa on virtausaukko.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alueella on teknisen huollon verkostot. Alueen eteläpuolella
Kokkapuistossa sijaitsee jätevedenpumppaamo, josta kaikki Lauttasaa-
ren jätevedet johdetaan Munkkisaareen sekä kahden tärkeän tietolii-
kennekaapelin rantautumispaikka. Meren pohjaan lasketut kaapelit si-
jaitsevat suunnittelualueella.

Maaperä ja maaperän pilaantuminen

Alue on kokonaisuudessaan täytemaa-aluetta. Lohiapajanlahti on ollut
alun perin matala savipohjainen lahti. 1800-luvulla nykyisen Tallbergin
puistotien kohdalla sijaitsi pitkä täytemaapenger, joka päättyi laivalaitu-
riin. Lahtea on täytetty Lauttasaaren rakentamisen aikana ylijäämä-
mailla. Vattuniemenkadun Meripuistotien alue on täytetty 1960-luvun
alkupuolella, venesataman eteläpuoli 1960-luvun lopussa ja venesata-
man rannat 1960 70 -lukujen vaihteessa. Pääosalla aluetta täytteen
alla on hienorakeisia maakerroksia. Lauttasaaren laivalaiturin puuark-
kujen kohdalta hienorakeiset maakerrokset on ruopattu pois.

Maaperän pilaantuneisuutta ovat voineet aiheuttaa alueelle tuodut täy-
temaat sekä alueella tai sen lähistöllä harjoitettu toiminta. Alueella on
ollut veneily- ja satamatoimintoja. Maaperän haitta-aineita on tutkittu
vuonna 2001 koekuopista otetuin näyttein. Maaperässä havaittiin jos-
sain määrin kohonneita metallipitoisuuksia. Muutamassa tutkimuspis-
teessä kuparin ja sinkin pitoisuudet ylittivät selvästi Vna 214/2007
ylemmät ohjearvot. Pisteissä, joissa todettiin suurimmat pitoisuudet, oli
täytön joukossa jonkin verran myös puuta, tiiltä ja turvetta. Muutoin alu-
een koekuopissa oli yleisesti louhetta, jonka halkaisija oli noin 50 70
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cm. Muu havaittu täyttöaines oli mm. mursketta, hiekkaa, silttiä ja hu-
musta. Näissä tutkimuksissa ei havaittu viitteitä haihtuvista orgaanisista
yhdisteistä.

Alueen eteläosassa toimineen Meritaito Oy:n väylänhoitoaseman alu-
eella on tehty lisää tutkimuksia ja sen maaperä on kunnostettu vuonna
2014. Ennen kunnostamista maaperässä havaittuja haitta-aineita olivat
mm. metallit, orgaaniset tinayhdisteet sekä öljyhiilivedyt. Pilaantunei-
suus vaihteli alueella paljon, paitsi täyttöaineskerroksittain, myös piste-
mäisesti samassa maakerroksessa. Täyttöainesten joukossa oli puuta,
metallia, tiiltä ja betonia. Karkea louhe alkoi syvimmillään noin 1,5 met-
riä maanpinnasta. Pilaantuneet maa-ainekset poistettiin kaivualueittain.
Kaivannot täytettiin kivillä, hiekoitussoralla ja muulla routimattomalla
kitkamaalla.

Alueen meren pohjasedimenttejä on tutkittu vuonna 2003. Näytteitä on
otettu sekä Lohiapajanlahdelta että sen edustalta. Näytteet on otettu
ainoastaan pinnan löyhästä hienoaineksesta noin 5 cm syvyydeltä. Tut-
kimuksissa on raportoitu alempien kerrosten olevan kovaa savea.
Näytteistä ei ole määritetty normalisointiin tarvittavia parametreja. Pin-
tanäytteissä oli merkittäviä pitoisuuksia orgaanisia tinayhdisteitä, kuten
trifenyyli- ja tributyylitinaa. Pitoisuudet olivat normalisoimattomina suu-
rimmillaan luokkaa 250 2200 µg/kg. Myös PAH- ja PCB-pitoisuudet
ylittivät yleisesti ruoppaus- ja läjitysohjeen (2015) tason 2.

Ympäristöhäiriöt ja liikenne

Kaava-alue rajoittuu neljään katuun: Meripuistotiehen, Vattuniemenka-
tuun, Pajalahdentiehen ja Vattuniemenrantaan. Meripuistotie on alueel-
linen kokoojakatu, jonka liikennemäärä vuorokaudessa on 9 600. Vattu-
niemenkatu on puolestaan paikallinen kokoojakatu, jonka liikenne-
määrä on 9 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vattuniemenranta ja Paja-
lahdentie ovat tonttikatuja joiden liikennemäärät ovat 1 200 ja 200 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Pajalahdentien nopeusrajoitus on 30 km/h ja
muiden katujen 40 km/h.

Vattuniemenkadun liikenne aiheuttaa melua ja päästöjä kadun lähiym-
päristöön. Vattuniemenrannalla liikenne on vähäistä, eikä se aiheuta
ohjearvotason ylittävää liikennemelua suunnittelualueelle.

Lohiapajanlahden kaava-alueelta on hyvät joukkoliikenneyhteydet.
Etäisyys Lauttasaaren tulevalle metroasemalle on alle kilometrin ja
matkaa liityntälinjaston bussipysäkeille kertyy noin 200 metriä.
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3
TAVOITTEET

Tavoitteena on täydentävä asuntorakentaminen Pajalahden alueella,
samalla turvaten venesataman toimintaedellytykset. Lisäksi pyritään
parantamaan alueella toimivien pursiseurojen olosuhteita ja muutoinkin
kehittämään rannan tarjoamia käyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on
myös Helsingin rantoja kiertävän rantareitin toteuttaminen Lohiapajan-
lahdessa sekä Pajalahden puiston yhdistäminen nykyistä paremmin
merenrantaan.

Kaupunkikuvallisena tavoitteena on Lauttasaaren omaleimaisuuden ko-
rostaminen kehittämällä saaren kaupunkikuvan kannalta keskeistä alu-
etta, joka on näkyvällä paikalla myös Helsingin niemen suunnasta kat-
sottuna. Tallbergin puistotieakselin itäpäätettä halutaan korostaa ja pa-
rantaa Lohiapajanlahden rantojen ilmettä alueen arvon mukaiseksi.

Suunnittelun tavoitteena on saada aikaan korkeatasoinen, kustannuk-
siltaan toteuttamiskelpoinen, alueen arvoa korostava ja paikkaansa
luontevasti soveltuva asuntokortteli ja venesatama.

Asuntokorttelin suunnittelun osalta pidetään tavoitteena hyviä asumis-
olosuhteita, hyvää kaupunkikuvaa ja korkeatasoista arkkitehtuuria.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Alueen eteläosaan on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue. Raken-
taminen rajoittuu nykyisen Heikkiläntien ja Vattuniemenkadun kulmauk-
sessa olevan toimistorakennuksen kanssa samaan linjaan, jolloin nä-
kymä Tallbergin puistotieltä ja Pajalahden puistosta merelle päin jää
avoimeksi. Kortteli rakennetaan nykyisen venesataman ja sataman alu-
eille. Venesatamaa siirretään itään päin laivalaiturin alueelle. Satama-
alueen eteläreunassa oleva pysäköinti- ja varastoalue poistetaan koko-
naan. Koko alueella rantaviivaa seuraa yleinen jalankulkukatu.

Asuntokorttelissa, sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun
linjauksessa jatketaan Vattuniemenranta-kadun kaariaihetta. Kaaren-
mallista korttelimuotoa on käytetty myös uudella asuntoalueella Ve-
neentekijänkaaren varrella. Osittain kuusikerroksiset asuinrakennukset
on sijoitettu kaareen viuhkamaisesti. Asuinrakennusten merenpuoleiset
päädyt tuodaan urbaanille kevyenliikenteen reitille. Rakennusten väliset
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pihat istutuksineen muodostavat vihreän luonnonelementin, joka avau-
tuu myös kevyenliikenteen kadulle.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 144 880 m2. Kaavakarttaan merkitty kerros-
ala on yhteensä 22 650 k-m2. Asuntokerrosalaa on 21 750 k-m2, joka
tarkoittaa noin 480 hengen asukasmäärää. Lisäksi saa rakentaa pysä-
köintilaitoksen tarvitseman kerrosalan n. 4 870 k-m2. Korttelin kerrosala
21 750 k-m2 vastaa korttelitehokkuutta e = 1,4, jos pysäköintitiloja ei
lasketa mukaan. Venekerhojen kerhorakennuksille on varattu yhteensä
900 k-m2.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Alueelle muodostuu uusi kortteli 31154, joka on merkitty asuinraken-
nusten korttelialueeksi (AK). Korttelin kerrosalaksi on kaavakarttaan
merkitty 21 750 k-m2. Korttelissa on sallittu lisäksi pysäköintilaitoksen
tarvitsema kerrosala.

Rakennukset ovat suoria lamellitaloja, jotka sijaitsevat viuhkamaisesti
siten, että mahdollisimman monesta asunnosta avautuisi merinäköala
kerroksesta riippumatta. Asuinrakennukset ovat pääosaltaan kuusiker-
roksisia. Kuudennessa sisäänvedetyssä kerroksessa sijaitsevat asuk-
kaille yhteiset saunatilat näköalaterasseineen. Muut yhteistilat sijaitse-
vat pääosin ensimmäisessä kerroksessa ja ne voidaan avata meren
puoleisella reunalla joko pihan puolelle rinteeseen tai rannan kävelyka-
dulle. Vattuniemenkadulla ja Vattuniemenkujalla rakennuksen katuta-
sossa tulee olla liike-, toimisto- tai työtilaa. Rakennukseen saa sijoittaa
päiväkodin.

Kerrostalojen julkisivut ovat paikalla muurattuja ja/tai vaaleaksi rapat-
tuja. Vattuniemenranta -kadun varressa oleva kerroksen korkuinen py-
säköintitilan seinä on luonnonkivipintainen.

Autopaikkoja on rakennettava yksi paikka 135 m2 asuntokerrosalaa,
yksi paikka 60 m2 toimistokerrosalaa ja yksi paikka 50 m2 liikekerros-
alaa kohden. Tämä merkitsee yhteensä 169 autopaikkaa korttelialu-
eella. Pysäköintitilat sijoittuvat korttelin yhteiseen pysäköintilaitokseen
Vattuniemenranta -kadun varteen. Osittain maanpäällisen pysäköintiti-
lan kadun puoleinen seinä kohoaa kerroksen korkuisena luonnonkivi-
pintaisena muurina, jota rakennusten vaaleat kaduntasoon ulottuvat
päädyt jaksottavat.
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Oleskelupiha muodostuu osittain pysäköintitilan katosta ja osa on loi-
vaa maanvaraista rinnettä, joka laskeutuu merelle päin. Pihakannen
rakenteissa on huomioitava, että sen päälle on muodostettava vähin-
tään kolmasosa istutettavaa aluetta. Kannella ei täten tarvita ikävän nä-
köisiä kannen yläpuolisia istutusaltaita. Rannanpuoleiset maanvaraiset
piharinteet on istutettava. Vattuniemenranta -kadun puoleisille etupi-
hoille on merkitty puurivistön istutusvelvollisuus.

Puisto (VP)

Puistoalue kaava-alueen koillisnurkassa on nimetty Lohiapajanpuis-
toksi. Katualuetta on levennetty puiston pohjoisella rajalla pysäköinti-
paikkojen sijoittamiseksi Pajalahden tien varteen.

Venesatama (LV)

Venesatamatoiminnot säilyvät alueella. Kaavan toteuttaminen edellyt-
tää satamajärjestelyjen muuttamista jonkin verran. Venesataman kaa-
vasuunnittelussa on lähdetty siitä, että alueella vuokralaisina olevat
kerhot voivat jatkaa toimintaansa venesatamassa. Pursiseura Sindbad,
jolla on nykyisin käytössään kaksi erillistä aluetta, joutuu muuttamaan,
mutta se saa yhtenäisen alueen. Kerhorakennus joudutaan purkamaan
nykyiseltä paikaltaan. Veneiden talvisäilytysalue supistuu jonkin verran
Vattuniemenkadun varressa, missä sijaitsee liikuntaviraston suoraan
vuokraamia paikkoja. Talvisäilytysalueet toimivat kesällä venesataman
pysäköintialueina. Sataman suojaamiseksi rakennetaan uusi iso aallon-
murtaja. Aallonmurtajien rakentamisessa on varmistettava, että veden
vaihtuminen ei vähene nykyisestä. Venesatamien allasalueisiin ei tule
suuria muutoksia. Etelärannassa täytetään hieman vesialuetta, mutta
rakennettavan uuden aallonmurtajan johdosta laituri- ja vesialueet kor-
vautuvat. Alueen pohjoisosassa on rantarakenteiden uusimistarvetta.
Kaavamuutos mahdollistaa uuden rantalinjan rakentamisen nykyisen
rannan eteen. Venesatamassa on kesävesijohdot ja sähköjohdot. Lai-
valaiturin alueen nykyiseen jätevesiviemäriin rakennetaan liitokset ve-
neiden jätevesitankkien tyhjennystä ja uutta kerhorakennusta varten.
Venesatama-alueella maanpinnan nykyinen korkeustaso on

-alueella
rakennettavan maanpinnan korkeustaso on noin +1,7. Kaavamääräyk-
sissä asetetaan venesatama-alueella rakentamisen laatua, mm. ai-
tausta, värejä ja materiaaleja koskevia vaatimuksia, millä halutaan ko-
hentaa kaupunkikuvaa.
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Vesialue (W)

Aivan kaava-alueen etäosassa, Vattuniemenkujan päässä, on pieni
alue yleistä vesialuetta, joka jää kahden venesatama-alueen väliin.
Ranta-aukiolta voi tälle kohdalle rakentaa yleiseen käyttöön tarkoitetun
veneiden lasku- ja nostoluiskan.

Liikenne

Katu- ja torialueet

Algot Niskan kaari, uusi kevyen liikenteen katu, kaareutuu Vattunie-
menkadulta kaakkoon, kohti Vattuniemenkujaa ja Kokkapuistoa. Kym-
menen metrin levyistä rantakatua rytmittävät asuinrakennusten päädyt.
Venekerhorakennuksen kohdalla katualue kaventuu muodostaen por-
tin, jonka kautta saavutaan pienelle katuaukiolle. Tälle aukiolle voi si-
joittaa kahvilan ulkoterassin. Korttelin eteläisimmän rakennuksen pää-
dyssä on Algot Niskan laituri, jonka kautta saavutaan Kokkapuistoon.
Aukio on muodostettu Vattuniemenkujan päätteeksi. Aukion kautta on
ajoyhteys pursiseura Sindbadin käyttöön tarkoitetulle venesatama-alu-
een eteläosalle. Aukiolta voi tarvittaessa rakentaa yleiseen käyttöön
tarkoitetun luiskan veneiden vesille laskemista varten.

Venesataman keskellä, olemassa olevan laiturin kohdalla on ohjeelli-
nen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Alueelle saa rakentaa har-
rastuskalastusta palvelevan rakennuksen ja/tai kioskin. Laiturilla voi ke-
säisin järjestää erilaisia tapahtumia ja sen porrastetulla reunalla voi is-
tuskella merta ja veneitä ihailemassa. Alueella saa talvella säilyttää ve-
neitä, mutta aitaaminen on kielletty. Alue tulee rakentaa osittain luon-
nonkivipintaisena.

Kaava-alueella rantaviivaa seurailee jalankulku- ja polkupyöräliikenteen
yhteys, joten ulkoilijat pääsevät nykyistä paremmin veden äärelle. Myös
mahdollisuudet nähdä merelle paranevat.

Kaavan yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma kaava-aluetta ym-
päröiville kaduille. Liikennesuunnitelma esitellään omana asianaan lau-
takunnassa. Liikennesuunnitelmassa lisätään Vattuniemenrannan poh-
joisreunalle uusi jalkakäytävä palvelemaan kaava-alueen uusia asuk-
kaista. Meripuistotien ja Vattuniemenkadun pyöräjärjestelyt muutetaan
yksisuuntaisiksi esikaupunkialueiden pyöräliikenteen tavoiteverkon
luonnoksen mukaisesti ja katualuetta levennetään kaava-alueen koh-
dalla niin, että kadun molemmille reunoille mahtuu pyöräkaistojen li-
säksi kadunvarsipysäköintiä. Myös Pajalahdentien itäosan leventämi-
sellä mahdollistetaan kadun molemminpuolinen pysäköinti.
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Palvelut

Uusi asutus, noin 480 asukasta, tukeutuu Lauttasaaressa tarjolla ole-
viin kaupallisiin ja julkisiin palveluihin. Vattuniemenkadulla ja Vattunie-
menkujalla rakennuksen katutasossa tulee olla liike-, toimisto- tai työti-
laa. Lisäksi alueelle on osoitettu mahdollisuus päiväkodin sijoittamiselle
asuinkerrostaloon.

Esteettömyys

Asemakaava-alueen asuinkortteleiden pihoilla, pysäköintikannen ai-
heuttaman maastoluiskan kohdalla, tulee kiinnittää erityistä huomiota
esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Muilta osin asemakaava-alue
on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Puistoalueille ei ole osoitettu erityisiä luonnonympäristöön kohdistuvia
kaavamääräyksiä. Asuinrakennusten korttelin piha-alueiden pengertä-
mistä ja istuttamista ohjataan asemakaavamääräyksin. Ajokadun puo-
leisella kapealla tontinosalla on ajatuksena urbaani etupiha, jossa on
pehmennyksenä istutettu puurivi. Oleskelupihan puolella on pyrkimyk-
senä runsaammin istutuksia sisältävä luonnonmukaisuutta tavoitteleva
pihatila. Aallonmurtajien rakentamista koskevat määräykset on laadittu
meriveden vaihtuvuuden turvaamiseksi satama-altaassa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Uusi asuinalue on liitettävissä edullisesti yhdyskuntateknisen huollon
verkostoihin. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää Vattuniemenran-
nalla sijaitseva sadevesiviemärin ja purkupisteen siirtämistä sekä Vat-
tuniemenkadulla sijaitsevan jätevesiviemärin ylivuotoputken uudelleen
järjestelyä. Vedenjakelua varten Vattuniemenkadulle rakennetaan uusi
vesijohto.

Alueen liittämiseksi kaukolämpöverkostoon rakennetaan uutta kauko-
lämpöverkostoa Vattuniemenkadulle ja Vattuniemenranta-kadulle Heik-
kiläntiellä olemassa olevasta kaukolämpöverkostosta.

Lohiapajanlahden alue liitetään sähköverkkoon yhden tai kahden länti-
simmän tontin osalta suoraan Vattuniemenkatu 24:ssä sijaitsevasta
sähköasemasta, alueen muita tontteja vasten Vattunimenranta-kadulle
rakennetaan jakokaapeliverkko kaapeleineen kadun varteen.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja maaperän puhtaus

Asuinrakennukset perustetaan paaluille, koska täytteitä ei ole raken-
nettu valvotusti rakennuspohjaksi. Kevyet rakennukset voidaan perus-
taa täytemaan varaan. Rantarakenteet perustetaan massanvaihdolle.

Venesataman eteläosan täytöt on piirustusten mukaan rakennettu pää-
asiassa louheesta. Porakonekairausten perusteella louhetta olisi melko
vähän. Täytteen alla ei ole havaittu merkittäviä hienorakeisia maaker-
roksia. Koekuoppatutkimusten perusteella louhe on kooltaan 0,5 0,7 m
ja sen määrä on noin 50 % täytemaatilavuudesta. Lyöntipaalutuksen
voidaan olettaa onnistuvan, mutta se tulee kuitenkin varmistaa raken-
nuspaikkakohtaisilla pohjatutkimuksilla. Katu- ja johtorakenteet voidaan
perustaa maanvaraisesti.

Alueelta on todettu paikoin kohonneita metallipitoisuuksia ja jossain
määrin rakennusjätteeseen viittaavia jakeita muutamin paikoin. Suurim-
mat metallipitoisuudet todettiin Vattuniemenrantaan rajautuvalla, kaa-
van asuinrakentamiseen osoitetulla alueella. Meritaidon alueelta pilaan-
tuneisuus on kunnostettu, mutta pilaantuneisuus jatkuu mahdollisesti
Vattuniemenrannan katualueen alle. Alueelle on asennettu huomio-
verkko. Katua ei kunnostettu.

Koska tutkimusten jälkeen toiminta on jatkunut alueella liki 15 vuotta,
on tutkimuksia syytä täydentää vielä kunnostamattomilta alueilta ja
mahdollinen kunnostustarve arvioida ja pilaantunut maa kunnostaa
kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen ennen rakentamiseen ryhty-
mistä. Haitta-ainepitoisen maan poistamista vaikeuttavat alueen yleiset
louhetäytöt.

Kaavassa on maaperän tutkimuksia ja kunnostamista koskeva kaava-
määräys.

Merenpohjaan kohdistuvat rakentamistoimet edellyttävät varautumista
ruopattavien ainesten sijoittamiseen muualle, kuin meriläjitysalueille.
Sedimenttien haitta-aineiden tutkimuksia on tarpeen täydentää raken-
nustöiden ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ruoppausmassojen
sopivan sijoittamisen varmistamiseksi. Toistaiseksi on todettu, että me-
ren pintakerros on veneily- ja satamatoimintojen vahvasti kuormittama.

Kaavassa on annettu sedimenttien tutkimista koskeva kaavamääräys.
Laiturialueella on merkitty erityisalue e-lm, jossa on sallittu sijoittaa alu-
eelta peräisin olevia haitta-ainepitoisia maa- ja sedimenttiaineksia ym-
päristölupaehtojen mukaisesti. Määräyksellä on varauduttu sijoitetta-
vaksi kelpaavien massojen hyödyntämiseen. Mahdollisesti sijoitettavat
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massat on erikseen osoitettava kelpoisiksi ja ne tarvitsevat ympäristölu-
van.

Tulvasuojelu

Nykytilanteessa kaava-alueen ja lähiympäristön katujen ja yleisten alu-
eiden korkotasot alittavat pääsääntöisesti merivesitulvan varalle asetet-
tujen tavoitteiden mukaisen alimman korkeustason. Olemassa olevat
rakennukset ja piha-alueet asettavat vaikeat lähtökohdat nykyisten ka-
tujen korottamiselle vaadittavalle tasolle. Ympäristöopas 2014, tulviin
varautuminen rakentamisessa mukainen ns. alin suositeltava rakenta-
miskorkeus korkealta merenpinnalta suojautumista varten aaltoiluvara
huomioiden on +3.1 (N2000). Vuonna 2016 valmistuneen kiinteistövi-
raston teettämässä selvityksessä "Turvalliset rakentamiskorkeudet Hel-
singin rannoilla 2020, 2050 ja 2100" esitetty turvallinen rakentamiskor-
keus mahdollisen merivesitulvan aiheuttamien vahinkojen ehkäise-
miseksi lähimmässä pisteessä Lohiapajanlahden kohdalla vuodelle
2020 on +2.61, vuodelle 2050 +2.72 ja vuodelle 2100 +3,42. Mahdolli-
sen merivesitulvan riskiin on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuk-
sen suunnittelussa, mahdollisen merivesitulvan alapuoliset pääkäyttö-
tarkoituksen mukaiset tilat on rakennettava vesitiiviinä ja mahdollinen
veden pääsy tiloihin esim. ajoluiskien ja sadevesiviemäröinnin kautta
tulee estää.

Ympäristöhäiriöt

Vattuniemenkadulla liikennemäärä on noin 9 700 ajoneuvoa arkivuoro-
kaudessa ja Vattuniemenrannalla noin 1 200 ajon/vrk (syksy 2012).
Vattuniemenkadun liikennemäärän on arvioitu olevan ennustetilan-
teessa vuonna 2035 noin 11 800 ajon/vrk. Länsimetron liityntälinjaston
toteutuessa saattaa liikenne Vattuniemenkadulla kuitenkin vähentyä
tulevaisuudessa. Melutilannetta ja rakennusten julkisivuille kohdistuvia
melutasoja on tarkasteltu SoundPlan -melulaskentaohjelmalla vuoden
2035 liikenne-ennusteella. Raskaan liikenteen osuus on arvioitu olevan
4 %. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Lähinnä Vattuniemenkatua sijaitsevan asuinrakennuksen kadunpuolei-
sille julkisivuille kohdistuu enimmillään 64 dB melutaso (LAeq), minkä
perusteella kaavassa on annettu määräys rakennuksen ulkovaipan ko-
konaisääneneristävyydestä. Asuinviihtyvyyden parantamiseksi näillä
julkisivuilla tulee parvekkeet lasittaa niin, että niillä saavutetaan melun
ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22). Tonteille muodostuu liikenteen melulta
suojaisat oleskelupihat.
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AK-korttelissa tontilla 31154/1sijaitsevan rakennuksen ilmanvaihdosta
on määrätty kaavassa. Hyvän sisäilmanlaadun varmistamiseksi tuloil-
manotto on järjestettävä suodatettuna sisäpihan puolelta tai rakennuk-
sen katolta. Tuloilman laadukkaalla suodattamisella ja sisäilmanoton
sijoittamisella voidaan varmistaa laadukas sisäilma.

Pelastusturvallisuus

Asunnoista pelastautuminen tapahtuu tikasautolla parvekkeiden tai ik-
kunoiden kautta. Pelastusajoneuvoreitin on oltava +3,0 tasolla tai sen
yläpuolella. Pelastusajoneuvojen aiheuttama kuorma ja nostopaikat
ovat huomioitava pihan suunnittelussa.

Nimistö

Nimistötoimikunta on käsitellyt kaava-alueen nimistöä 21.9.1998,
22.10.2001 ja 3.12.2001. Nimistötoimikunta päätti hyväksyä ehdotetut
nimet: Lohiapajanpuisto - Laxvarpsparken, Lohiapajanranta -
Laxvarpsstranden ja Kartanonlaituri - Gårdsbryggan. Nimet perustuvat
paikan vanhaan nimistöön. Jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle ka-
dulle (asemakaavaluonnoksessa Lohiapajankaari) nimistötoimikunta
päätti valita nimeksi Algot Niskan kaari - Algot Niskas båge. Algot Niska
tunnetaan paitsi urheilijana, myös salakuljettajana. Algot Niskalle ni-
metty katu sopii Lauttasaareen, koska Lauttasaari toimi kieltolain ai-
kana vilkkaana pirtun salakuljetusreittinä.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaava-alueen rakennuskortteli täydentää luontevasti Vattuniemen ra-
kennettua rantaa ja kohentaa kaupunkikuvaa. Myös venesataman
muutostyöt parantavat ympäristöä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan mukainen rakentaminen lisää Vattuniemenrannan ja
Vattuniemenkadun liikennemääriä vajaalla 400 ajoneuvolla vuorokau-
dessa. Yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt parantavat pyöräliikenteen suju-
vuutta.

Nykyiset kadut ja teknisen huollon verkostot mahdollistavat alueen liit-
tämisen tehokkaasti ja taloudellisesti olemassa olevaan teknisen huol-
lon verkostoon.
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Uuden aallonmurtajan rakentamisen yhteydessä tulee nykyinen 630
mm jäteveden paineviemäri suojata ja kaksi tietoliikennekaapelia siirtää
ja suojata.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisun seurauksena kaupunkikuva selkeytyy ja alueelle tulee
enemmän istutuksia. Aallonmurtajat on rakennettava niin, että Lohiapa-
janlahden veden vaihtuminen ei vähene nykyisestä uusien rakenteiden
vuoksi.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Alueen maaperä kunnostetaan uuden maankäytön edellyttämään ta-
soon ennen rakentamiseen ryhtymistä. Kaava luo hyvät edellytykset
terveellisyydelle ja turvallisuudelle.

Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet alueella paranevat. Pääsy
ranta-alueille ja aivan rantaviivan äärelle paranee ratkaisevasti. Alueen
toriaukiot tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisiin toimintoihin ja tapah-
tumiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ranta-alueen parempi saa-
vutettavuus ja alueen kautta ohjattu jalankulku- ja polkupyöräily-yhteys
tarjoavat omalta osaltaan edellytyksiä sosiaalisiin kontakteihin.

Väestön lisäys, noin 480 asukasta parantaa osaltaan Vattuniemen pal-
veluiden säilymistä. Väestönkasvu on huomioitu osoittamalla alueelle
asuinkerrostalon yhteyteen päiväkodin rakentamismahdollisuus.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Nykyisen venesatama-alueen ottaminen rakennusalueeksi edellyttää
ruoppaamista ja täyttämistä nykyisellä vesialueella, nykyisten ranta- ja
muiden rakenteiden poistoa ja maaperän pinnan puhdistamista. Töiden
kustannusarvio on 1 miljoonaa euroa. Vesihuollon johtosiirtojen kustan-
nukset ovat noin 250 000 euroa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut
(HSY) vesihuollolle aiheutuu uuden vesijohdon rakentamisesta kustan-
nuksia arviolta 150 000 euroa. Lisäksi aiheutuu kustannuksia Helen
Sähköverkko Oy:lle sähköverkon rakentamisesta noin 130 000 euroa.
Kaukolämpöverkon lisärakentamisesta aiheutuu kustannuksia Helen
Oy:lle.

Katu-, tori- ja puistoalueilla tehtävien töiden kustannusarvio on 2,5 mil-
joonaa euroa.
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Venesatama-alueella tehtävien rakennustöiden kustannusarvio on
7 miljoonaa euroa. Suurimmat kustannuserät ovat uuden aallonmurta-
jan rakentaminen, uusien venelaitureiden rakentaminen, nykyisten aal-
lonmurtajien muutostyöt ja nykyisten vedenalaisten johtojen suojaus- ja
siirtotyöt.

Uuden asuintokerrosalan rakentaminen ja venesataman toiminnan säi-
lyttäminen nykyisessä laajuudessa edellyttää kaupungilta noin 10,75
miljoonan euron investointia. Tämä on uutta kerrosalaa kohti noin
480 e/k-m2.

Tonttituloja kaupungille kertyy rakennusoikeuden myynnistä tai vuok-
raamisesta käytettävistä hallintamuodoista riippuen arviolta 15 25 mil-
joonaa euroa.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Asuinrakennusten korttelin alueella rakentaminen alkaa kun uusi aal-
lonmurtaja laitureineen ja pursiseura Sindbadin käyttöön suunniteltu
venesatama-alueen eteläosa on rakennettu.

Vesihuolto, kaukolämpö- ja sähköverkostojen laajennukset on raken-
nettava ensimmäisessä vaiheessa. Sadevesiviemärin purkupisteen
siirto tulee ottaa ajoituksessa huomioon.

Pilaantunut maaperä kunnostetaan rakennushankkeiden aikataulussa.
Koska pilaantuminen on vähäistä ja alueelta on löydetty vain raskas-
metalleja, voidaan maamassojen poistamista todennäköisesti vähentää
tekemällä lisätutkimusten perusteella riskinarviointi ja jättää lievästi pi-
laantunut maa rakenteiden alle. Vesialueen sedimenttien haitta-aineet
tulee tutkia.

Jäteveden paineviemäri ja merenalaiset tietoliikennekaapelit vaikutta-
vat vesirakentamiseen Laivalaiturin itäpuolella.

Laaja pysäköintilaitos edellyttää suunnittelussa ja rakentamisessa yh-
teistyötä tontinomistajien kesken.

Asuinkerrostalojen korttelialueen toteutuksesta pyritään järjestämään
tontinluovutuskilpailu.
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7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Lohiapajanlahden asemakaava-alue on osa suuremmasta alueesta,
jonka maankäyttöä ryhdyttiin tarkastelemaan vuonna 1999 ja jolle laa-
dittiin maankäyttösuunnitelmavaihtoehtoja.

Pajalahden maankäyttösuunnitelma (alustava)

Vuonna 1999 tutkittiin, kuinka yleiskaavassa merkittyä täydennysraken-
tamista voitaisiin sijoittaa ranta-alueelle sekä kaupunkirakenteelliset nä-
kökulmat, että alueen nykyinen toiminta huomioon ottaen. 30.11.1999
pidetyssä keskustelutilaisuudessa esiteltiin konsulttityön pohjalta laa-
dittu alustava Pajalahden alueen maankäyttösuunnitelma, joka oli näh-
tävillä 30.11. 22.12.1999. Tilaisuudessa mielipiteensä ilmaisseet vas-
tustivat esiteltyä suunnitelmaa, samoin lähes kaikissa saapuneissa kir-
jeissä (41 kpl) vastustettiin jyrkästi Lohiapajanlahden rantaan suunnitel-
tua täyttämistä, rakentamista ja erityisesti rakennusten sijoittamista Pa-
jalahden puistosta aukeavan merinäkymän eteen. Suunnittelu haluttiin
myös kytkeä uuden yleiskaavan käsittelyyn ja siirtää myöhempään
ajankohtaan, kunnes länsimetrosta olisi tehty päätös.

Pajalahden maankäyttösuunnitelman vaihtoehdot

Suunnitelmaa vastustavan palautteen johdosta kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa tutkittiin vielä muita rakentamisen sijoittamisvaihtoehtoja.
25.2.2000 lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma osallisille.
Vaihtoehdot, jotka esiteltiin lauttasaarelaisille 7.3.2000 pidetyssä tilai-
suudessa, olivat nähtävillä 7.3. 14.3.2000. Alueen rakentamisen osalta
pääratkaisuvaihtoehtoja oli kaksi, joista toisesta esiteltiin rannan käytön
osalta kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa (2A, 2B, 2C). Tilaisuudessa
sekä mielipidekirjeissä (58 kpl) vastustettiin ylipäätään rakentamista
Pajalahteen, toivottiin viraston esittävän koko Lauttasaarta koskevan
yleissuunnitelman, jossa näkyisivät kaikki mahdolliset uudet rakenta-
miskohteet ja metron linjaus sekä asemien sijainti ja niiden vaikutus lä-
hiympäristöön. Useissa kirjeissä oltiin sitä mieltä, että ennen uuden
yleiskaavan hyväksymistä ja metropäätöksen tekemistä, Lauttasaaren
asemakaavoihin ei pitäisi tehdä mitään muutoksia. Myös palveluiden
riittävyys saarella oli huolenaiheena. Suunnitelmavaihtoehtojen todettiin
kuitenkin kehittyneen parempaan suuntaan. Useimmissa mielipiteissä
todettiin, että jos rakentaminen olisi väistämätöntä, tulisi suunnittelua
jatkaa vaihtoehto 2:n pohjalta. Alavaihtoehto 2B sai eniten kannatusta.
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Vaihtoehdoista saadun palautteen perusteella jatkokehittelyyn soveltui
parhaiten vaihtoehto 2B, jossa asuinrakennukset olivat viisi- ja kuusi-
kerroksisia suoria lamellitaloja, jotka muodostivat viuhkan Vattuniemen-
rannan varrelle ulottuen Vattuniemenkadulta Vattuniemenkujalle. Vene-
kerhojen alueet säilyivät entisen suuruisina. Tallbergin puistotien päät-
teenä oli kaikissa vaihtoehdoissa torialue. Kaikissa oli myös osa asuin-
rakentamisesta sijoitettu Heikkiläntien varteen ja luovuttu Tallbergin
puistotien myötäisistä kortteleista.

Rannan osalta vaihtoehdossa 2B pienvenesatamien allasalueet säilyi-
vät lähes ennallaan ja rantaan sijoittui kaikissa 2-vaihtoehdoissa kevy-
enliikenteen rantakatu, joka kaareutui kohti entisen puhdistamon alu-
een uutta puistoa. Vaihtoehdossa 2A allasalueelle suunnitellulle täyttö-
alueelle sijoitettu puisto jatkoi olemassa olevaa Pajalahden puistoa ran-
taan saakka. Vaihtoehdossa 2C torin eteläpuolelle täyttömaalle oli sijoi-
tettu pieni puistikko.

Vaihtoehdossa 1 asuinrakennukset olivat u-kirjaimen muotoisia, viisi ja
kuusi kerroksisia ja sijoittuivat Vattuniemenkadun varteen. Kortteli ra-
jautui Tallbergin puistotien linjaan. Lisäksi alueelle oli sijoitettu huolto-
asema ja veneilyä palvelevia teollisuusrakennuksia. Venekerhoilla oli
tässä vaihtoehdossa laajenemismahdollisuus.

Pajalahden maankäyttösuunnitelmavaihtoehdoista saaduissa mielipide-
kirjeissä pyydetty yleisselvitys Lauttasaaren kokonaistilanteesta väestö-
ja palvelutarkasteluineen laadittiin kaupunkisuunnitteluviraston yleis-
kaavatyön osana. Selvitys oli tausta-aineistona esillä mm. Vattuniemen
teollisuustonttien maankäyttöperiaatteiden luonnoksen nähtävillä ol-
lessa 30.11. 14.12.2000. Kirjeissä esitetyt näkökohdat, jotka kohdistu-
vat Meripuistotien ja Vattuniemenkadun länsipuolella olevaan osaan,
otetaan huomioon näiden alueiden mahdollisessa jatkosuunnittelussa.

Asemakaavasuunnittelu

Suunnittelu jatkui vaihtoehto 2B:n pohjalta pyrkien mahdollisuuksien
mukaan huomioimaan saatuja mielipiteitä. Pajalahden maankäyttö-
suunnitelman alueesta rajattiin asemakaavatasoiseen tarkasteluun en-
sin itäinen puoli, ranta- ja satama-alue, jonka täydennysrakentaminen
perustuu Yleiskaava 1992:een. Vaihtoehdossa 2B esitettyjä Heikkilän-
tien reunan täydennysrakentamista ja katujärjestelyjä on tarkoitus tutkia
myöhemmin.

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.
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Suunnittelutyön etenemisestä vaihtoehto 2B:n pohjalta kerrottiin kesä-
kuussa 2001 kaupunkisuunnitteluviraston lauttasaarelaisille järjestä-
mässä yleiskaavoitusta ja Lauttasaaren muita ajankohtaisia suunnitel-
mia koskevassa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Vaihtoehto 2B
sekä tausta-aineistona yleisselvitys Lauttasaaren kokonaistilanteesta
väestö- ja palvelutarkasteluineen olivat esillä kaupunkisuunnitteluviras-
ton näyttelytilassa 11.6.2001 alkaen ja Lauttasaaren kirjastossa 20.8.
8.9.2001.

Asemakaava- asemakaavan muutosluonnos laadittiin Pajalahden
maankäyttösuunnitelman alueen itäosalle, Lohiapajanlahden alueelle.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille 3.10.2001.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekartassa kaava-alueeseen
kuuluvaksi osoitetun puiston eteläosan lisäksi loppuosakin tästä nimeä-
mättömästä puistosta liitettiin asemakaavaluonnoksen alueeseen, jotta
puisto voitaisiin kokonaisuudessaan nimetä.

Asemakaavaluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävillä 15.10.
26.10.2001 kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä Lauttasaaren kirjas-
tossa.

Suunnittelu on viivästynyt kaavamuutosalueeseen liittyvän lähiympäris-
tön keskeneräisen suunnittelutilanteen vuoksi. Viivästymisen vuoksi
osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin ja kaavan valmisteluai-
neisto asetettiin nähtäville.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluaineis-
ton nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä.

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 24.8. 11.9.2015 kaupunkisuun-
nitteluvirastossa, info- ja näyttelytila Laiturilla ja Lauttasaaren kirjas-
tossa.

Suunnittelutyön etenemisestä kerrottiin 1.9.2015 kaupunkisuunnitteluvi-
raston lauttasaarelaisille järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Tilaisuudessa mielipiteensä ilmaisseet vastustivat esiteltyä suunnitel-
maa, samoin lähes kaikissa saapuneissa mielipidekirjeissä (46 kpl)
vastustettiin Lohiapajanlahden rantaan suunniteltua täyttämistä, raken-
tamista ja erityisesti rakennusten sijoittamista nykyisistä asuinraken-
nuksista aukeavien merinäkymien eteen. Lisäksi oltiin huolissaan Laut-
tasaaren palvelurakenteen, erityisesti koulujen ja päiväkotien riittävyy-
destä.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, pelastuslaitoksen, liikunta-
viraston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 28 mielipidettä ja kaksi kannanottoa, jotka koskivat osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnosta (13.12.2001). Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty kes-
kustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Kaavaluonnoksesta saaduissa mielipiteissä osassa katsottiin, että
suunnittelu oli edennyt myönteiseen suuntaan ja aikaisemmat mielipi-
teet oli otettu hyvin huomioon. Osassa kirjeistä vastustettiin edelleen
jyrkästi asuntorakentamista ja lähes kaikkia muutoksia nykytilantee-
seen. Voimakkaasti moitittiin mm. nähtävillä olleessa luonnoksessa esi-
tettyä Lohiapajanpuiston (luonnoksessa nimellä Haitaripuisto) eteläran-
taan osoitettua veneiden talvisäilytysaluetta. Asuinkerrostalokorttelia
moitittiin liian tiiviiksi, pihoja ahtaiksi ja rakennuksia liian korkeiksi. Li-
säksi korostui vaatimus luonnonmukaisesta tai loivasti luonnonkivillä
pengerretystä rantarakenteesta.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että suunnitelmaa
tarkistettiin nähtävillä olleeseen luonnokseen verrattuna mm. siten, että
eniten moitittu puiston etelärantaan osoitettu veneiden talvisäilytysalue
poistettiin ja sen sijaan osoitettiin talvisäilytys sallituksi Kartanonlaituri -
nimisellä torialueella. Venesatama- ja puistoalueiden välisiä rajoja täs-
mennettiin. Asuinkorttelin aluetta suurennettiin ja lisättiin yhden lamelli-
talon rakennusala. Päiväkotivaraus siirrettiin läntisimpään asuinraken-
nukseen, jolloin pihajärjestelyt ovat joustavammin toteutettavissa. Piha-
kannen alainen pysäköintihallin varaus siirrettiin korttelin Vattuniemen-
rannan puoleiseen reunaan. Lisäksi tehtiin muita pienempiä tarkistuksia
ja täydennyksiä.

Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä
12.4. 13.5.2002.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä
ja siitä saatiin kiinteistöviraston, liikuntalautakunnan, pelastuslaitoksen,
Helsingin Veden, ympäristökeskuksen ja yleisten töiden lautakunnan
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lausunnot. Muistutuksia esitettiin 1 kpl. Ehdotuksesta on saatu ennen
nähtävilläoloa ja sen jälkeen yhteensä 12 kirjettä.

Muistutuksessa ja kirjeissä esitettiin tehtäväksi selvitys venepaikoista ja
toiminnasta siihen liittyen, kaapelireittien huomioon ottaminen suunnit-
telualueella, sataman turvallisuuden, asukkaiden ja veneilijöiden olo-
suhteiden turvaaminen, Kartanonlaituri-nimen muuttamista, autopaikka-
määräyksen, asuinrakennusten rakennusoikeuden ja korkeuden muut-
tamista, jalankulkuliikenteen turvaamista ja ympäristöhäiriöiden selvittä-
mistä, Lauttasaariseuran mielipiteiden arvioimista suhteutettuna asuk-
kaiden hiljaiseen enemmistöön, veneiden talvisäilytysalueiden keskittä-
mistä, muutoksien taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista vene-
kerhojen tiloissa ja toiminnoissa, telakointialueiden järjestelyjen suun-
nittelusta, yleisten pysäköintipaikkojen sijoittamista alueelle, kulkuoi-
keuksien suunnittelua aallonmurtajilla, ajoväyliä venekerhojen alueelle
ja asemakaavan palauttamisesta uudelleen valmisteluun näköalaa hait-
taavien rakennusten poistamiseksi tai muuttamiseksi uusien osallisten
muutettua alueelle.

Lausunnoissa esitettiin uusien vesijohtojen ja sadevesiviemäreiden ra-
kentamiseen, paineviemärin huomioon ottamiseen, talvisäilytyslaittei-
den sijoittamiseen katoksiin, liikuntaviraston budjetin koskemattomuu-
teen hankkeen yhteydessä, olemassa olevien puistojen kunnostustar-
peeseen, alueen rakentamiskelpoiseksi saattamisen ja tulevaan hoi-
toon ja yleisten alueiden rakentamiseen liittyviin kustannuksiin, yleiselle
jalankululle osoitettujen reittien talvikunnossapitoon ja alueiden hallin-
nan jakoon kohdistuvia huomautuksia.

Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluai-
neisto oli nähtävillä 24.8. 11.9.2015.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 46 mielipidettä, viisi kannanottoa ja yksi kannanotto ilmoi-
tuksena. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa
ja puhelimitse.

Valmisteluaineistosta saaduissa kannanotoissa esitettiin vesihuoltolin-
jojen huomioon ottaminen, kustannusten esittäminen vesihuollon
osalta, rakennusten korkeus suhteessa ympäristöönsä, vesialueen ra-
kennettavuuden ja turvallisen rakentamiskorkeuden selvittäminen, ra-
kentamistapaohjeen tai korttelikortin laatiminen, kustannusvaikutusten
seuraaminen, nollaenergiatalojen rakentamisen mahdollistaminen.
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Valmisteluaineistosta saaduissa mielipiteissä osassa vastustettiin edel-
leen kaavamuutoksen mukaista asuntorakentamista. Asuinkerrostalo-
korttelia moitittiin liian tiiviiksi, pysäköintihallin ulkoseinää ja rakennuk-
sia liian korkeiksi. Lisäksi oltiin huolissaan Lauttasaaren palveluraken-
teen riittävyydestä.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen on 22.3.2016 lau-
suntojen, muistutusten ja neuvottelujen sekä muiden yhteydenottojen ja
ajanmukaistamisen vuoksi tehty seuraavat tarkistukset ja muutokset:

- ma-merkinnän selitys maanalainen tila on muutettu muotoon pihan-
kannen alainen pysäköintitila.

- Kartanonlaituri on poistettu.

- Kartanonlaiturin vastapäätä olevat kaksi aallonmurtajan sakaraa on
poistettu. Tilalle on merkitty ohjeellinen alueen osa (va), jolle saa
rakentaa aallonmurtajan.

- Alueen keskellä sijaitsevan nykyisen laiturin ympärille on merkitty
ohjeellinen yleiselle jalankululle merkitty alueen osa, jota saa käyt-
tää veneiden talvisäilytykseen ja aidata siten, että pääsy laiturille ja
sen päähän ei esty. Alue tulee rakentaa osittain luonnonkivipintai-
sena ja siten, että vesi pääsee virtaamaan laiturin alitse. Laiturin
etelä- ja itäreuna tulee rakentaa porrastaen siten, että niitä voidaan
käyttää oleskeluun ja veneestä nousemiseen.

- Merkintä a - b. "Kirjaimien a - b välisellä alueella vesialueeseen ra-
joittuvien rantamuurien tulee olla pystysuoria, osittain porrastettuja
ja ulkonäöltään huoliteltuja" ja määräys "Rantoja ei saa aidata.
Kielto ei koske mahdollista turvakaidetta." on muutettu muotoon
"Rantaviiva tulee rakentaa pystysuorana tai porrastettuna lukuun
ottamatta aallonmurtaja-alueita. Rantaviivaa ei saa aidata. Kielto ei
koske turvakaidetta eikä pistolaitureita." Merkintä a - b on poistettu.

- vaa -aallonmurtajan määräykseen on lisätty, että aallonmurtajaan
on tehtävä virtauselvitykseen perustuvat virtausaukot. Määräyksen
rakennusalaa on muutettu ohjeelliseksi ja rajaukseltaan väljem-
mäksi.

- vap -aallonmurtajan määräykseen on lisätty että aallonmurtajaa saa
käyttää pysäköintiin ja veneiden säilytykseen. Aallonmurtaja tulee
suunnitella ja rakentaa siten, että sen kaakkoispuolella sijaitsevalle
merenpohjaan asennetulle paineviemärille ei aiheudu haittaa. Ve-
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denalaisia perustusrakenteita ja penkereitä ei saa sijoittaa paine-
viemärin kohdalle/päälle. Vedenalaiset tietoliikennekaapelit tulee
siirtää ja suojata uuden aallonmurtajan rakentamisen yhteydessä.
Yleistä jalankulkua alueella saa rajoittaa aitaamalla vain veneiden
talvisäilytyskautena. Rakennusalaa on täsmennetty tarpeellisen
väyläleveyden takaamiseksi aallonmurtajan eteläpuoleiselle vesialu-
eelle.

- va -aallonmurtajan määräykseen on lisätty: aallonmurtajan virtaus-
aukon siltakannen tulee kestää veneiden kuljetuksen ja nostokalus-
ton edellyttämä kuorma. Yleistä jalankulkua alueella saa rajoittaa
aitaamalla vain veneiden talvisäilytyskautena.

- Aallonmurtajamääräykseen on lisätty: Ennen rakentamiseen ryhty-
mistä tulee tehdä hyväksyttävät virtausselvitykset.

- Venesatama-alueen autopaikkamääräykseen on lisätty määräys vä-
hintään yhden autopaikan rakentamisesta viittä venepaikkaa koh-
den ja 1 ap/100 m2 ravintolakerrosalaa.

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla muurattuja ja vaaleaksi
rapattuja, muutettu muotoon "On julkisivujen oltava pääosin vaa-
leansävyisiä, muurattuja ja/tai rapattuja."

- Pysäköintitilan julkisivumateriaaliin on tullut lisäys puun sallimisesta
luonnonkiven lisäksi.

- "Rakennuksen porrashuoneisiin tulee olla sisäänkäynnit rakennuk-
sen molemmilta sivuilta", täydennetty muotoon "Rakennuksen por-
rashuoneisiin tulee olla sisäänkäynnit Vattuniemenrannalta ja ra-
kennuksen molemmilta pitkiltä sivuilta."

- Pihakannen istutusmääräykset "Rakentamattomat tontin osat, joita
ei käytetä kulkuteinä tai leikki- ja oleskelualueina, on istutettava",
"vähintään 1/3 pihakannesta tulee olla nurmikkoa ja pensasistutuk-
sia. Istutuksissa ei saa käyttää pihakannen tason yläpuolelle kohoa-
via istutusaltaista", sekä määräykset "Tonttien pihoille tulee raken-
taa jalankulkuyhteydet Vattuniemenranta- kadulta ja Lohiapajankaa-
relta" ja "Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata, eikä rajata istutuksin
tai muilla tavoin." ovat muutettu muotoon: "pääosa leikki- ja oleske-
lualueista tulee sijoittaa pihakannelle. Pihakannen osat, joita ei käy-
tetä kulkuteinä tai leikki- ja oleskelualueena on istutettava. Pihakan-
net, jotka rajautuvat toisiinsa tulee suunnitella ja rakentaa yhtenäi-
sesti. Tontteja ei saa aidata tai rajata muulla tavoin. Pihoille tulee
rakentaa jalankulkuyhteydet Algot Niskan kaarelta."
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- Määräykset "Korttelin 31154 autopaikat tulee sijoittaa yhteisesti ra-
kennettavaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Pysäköintipaikkoja ei
saa sijoittaa pihamaalle.", "Pysäköintikellareiden ajoluiskat tulee si-
joittaa rakennuksiin." ja "Pysäköintikellarissa tonttien välisille rajoille
ei tarvitse rakentaa rajaseinää" on muutettu muotoon: "korttelin au-
topaikat tulee sijoittaa yhteisesti ilman tontin välistä rajaseinää ra-
kennettavaan pysäköintitilaan. Autopaikat saa sijoittaa osittain tai
kokonaan korttelin toiselle tontille ja ajo saadaan järjestää korttelin
muiden tonttien kautta. Tilan lattiataso tulee olla likimäärin +1.5. Ti-
laan tulee järjestää kadunpuolelta ajoyhteys, joka tulee sijoittaa ra-
kennukseen. Tilojen poistohormi on sijoitettava rakennukseen ja
johdettava rakennuksen korkeimman kohdan yläpuolelle."

- Määräykset "(+yht 310 I) Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suu-
ren osan rakennuksen alimmasta kerroksesta (I), saa kerros-
alaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden
yhteistiloihin" ja "Asukkaiden yhteistiloiksi käytettävästä kerros-
alasta 50 m2 on rakennettava asukkaiden kokoontumistilaksi ja 50
m2 asukkaiden yhteiseksi saunatilaksi. Saunatilat sijoitettava ylim-
pään (VI) kerrokseen. Saunatilojen yhteyteen on rakennettava tuu-
lelta suojattu näköalaterassi.", muutettu muotoon: "asukkaiden yh-
teiseen käyttöön on rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja
ja vähintään yksi talopesula", "asukkaiden yhteiseen käyttöön osoi-
tettavat varasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.",
"asukkaiden yhteiset saunatilat on rakennettava ylimpään kerrok-
seen ja niiden yhteyteen on rakennettava tuulelta suojattu näköala-
terassi."

- Merkintä (+pk 450), joka osoittaa neliömetreinä kerrosalan, jonka
saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi käyttää päiväkodin
tiloiksi on poistettu. Määräys muutettu muotoon "AK-korttelialueella
rakennukseen saa sijoittaa päiväkodin."

- Kioskin ja harrastuskalastusta palvelevan rakennuksen rakennus-
alamääräystä (kika) on laajennettu sallimalla myös veneilyä tai
muuta vastaavaa toimintaa palvelevan rakennuksen rakentaminen
rakennusalalle.

- Istutettavan puurivin määräystä on täsmennetty, että Algot Niskan
kaarella on istutettava kapeakasvuisten puiden ryhmiä. Ryhmien
välinen etäisyys saa olla enintään 10 metriä. Lisätty istutettava puu-
rivi Vattuniemenkadun, Meripuistotien ja venesataman (LV) väliin.
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- vh-merkintä muutettu muotoon vh1-merkintä.

- Veneiden talvisäilytysalueen aitoja koskevaa määräystä on täsmen-
netty siten, että venesatama-alueen ja Algot Niskan kaaren rajalle
tulee rakentaa korkeintaan 1,4 metrin korkuinen aita niille kohdin,
jossa venesatama-alueella on e-lm ja vh1-merkintä. Näillä merkin-
nöillä osoitetun alueen saa rajata yleiselle jalankululle varatusta ran-
taviivaa sivuavasta alueesta enintään 1,0 metriä korkealla aidalla.
Aitojen tulee olla ympäristöön sopia ja läpinäkyviä.

- Alueen osasta vh, jonne saa rakentaa veneilytoimintaa palvelevia
katoksia, vajoja ja huoltorakennuksen on erotettu alueen osa e-lm,
jonne saa sijoittaa rakentamiseen kelpaavia venesataman haitta-
ainepitoisia maa-aineksia ja ruoppausmassaa ympäristölupaehtojen
mukaisesti.

- Katualuetta on levennetty puiston pohjoisella rajalla pysäköintipaik-
kojen sijoittamiseksi Pajalahden tien varteen.

- Jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle kadulle on lisätty huoltoajo-
ja pelastustien varaus.

- Algot Niskan kaaren maanpinnan korkeusasema on kasvanut ko-
rosta +1,7 korkoon +3,0 metriä merenpinnasta.

- Algot Niskan kaaren leveys on kasvanut eteläisellä puolikkaalla li-
sättyjen puurivien verran.

- Maanalaisen pysäköintilaitoksen rakennusalaa on täsmennetty si-
ten, että rakennusala on poistettu tonttien 4 ja 5 piha-alueen alta ja
vastaavasti laajennettu muiden pihojen alueella.

- Suunnitelmaa on kehitetty asuinrakennusten sekä kerho- ja ravinto-
larakennuksen rakennusalojen paikkoja täsmentämällä piha-aluei-
den valoisuuden parantamiseksi ja pelastusteiden suunnittelun hel-
pottamiseksi. Piha-alueen osalla, joka on tarkoitus rakentaa rin-
teenä tai porrastaen on poistettu täsmälliset korkeusmerkinnät jotka
määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä.

- LV-alueella määräykseen "Aluetta saa käyttää veneiden talvisäily-
tykseen sekä huolto- ja korjaustoimintaan." on täydennetty muotoon
"Aluetta saa käyttää pysäköintiin, veneiden talvisäilytykseen sekä
huolto- ja korjaustoimintaan."
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- LV-alueella määräykseen "Veneiden telakointilaitteita saa säilyttää
vain tarkoitusta varten rakennetuissa siisteissä ja ympäristöön sopi-
vissa katoksissa tai aitauksissa." täydennetty muotoon "Veneiden
talvisäilytyslaitteita ja telakointilaitteita saa säilyttää vain tarkoitusta
varten rakennetuissa siisteissä ja ympäristöön sopivissa katoksissa
tai aitauksissa."

- Määräys "Saastuneet maa-alueet on kunnostettava ennen rakenta-
miseen ryhtymistä" on muutettu muotoon "Maaperän pilaantunei-
suus on tutkittava ja pilaantuneet maat kunnostettava ennen raken-
tamiseen ryhtymistä."

- Määräys "autopaikkoja rakennettava vähintään: 1 ap/95 m2 asunto-
kerrosalaa" on muutettu muotoon "autopaikkoja rakennettava vähin-
tään: 1 ap/135 m2 asuntokerrosalaa "

- Lisätty määräys "autopaikkoja on rakennettava vähintään: 1 ap/60
m2 toimistokerrosalaa." ja "autopaikkoja on rakennettava vähintään:
1 ap/60 m2 liikekerrosalaa."

- Ohjeellinen ajoyhteys venesataman ja Meripuistotien väliltä on pois-
tettu.

- Vattuniemenkujaan päättyvä torialue on nimetty Algot Niskan laitu-
riksi.

- "Korttelialueelle on rakennettava sähkömuuntamoa varten tilat, jotka
saa rakentaa kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi." muutettu
muotoon "Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin."

- VP alue Vattuniemenkadun, Meripuistotien ja venesataman (LV) vä-
listä poistunut.

- Lisätty istutettava alueen osa -merkintä.

Määräys on poistettu:

- Rakennukseen jätettävä kulkuaukko, joka on varattava yleiselle ja-
lankululle ja polkupyöräilylle.

- (pkle) Ohjeellinen päiväkodin leikkialueeksi varattu alueen osa.

- Likimääräinen sisäänajo kellariin.
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- Lohiapajanlahden pohjoisrannalla mahdollisesti tarvittavat veneiden
talvisäilytysalueen aidat tulee rakentaa korkeatasoisesti.

- Porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan saa rakentaa kussakin ker-
roksessa kaavakartassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

- Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 vieraspaikka/1 000 m2

asuntokerrosalaa.

Määräys lisätty:

- e-lm Alueen osa, jonne saa sijoittaa rakentamiseen kelpaavia vene-
sataman haitta-ainepitoisia maa-aineksia ja ruoppausmassaa ym-
päristölupaehtojen mukaisesti.

- Rakennuksen parvekkeet tulee lasittaa niillä julkisivuilla, joille on an-
nettu ääneneristävyysmääräys.

- Teknisiä tiloja ja ilmanvaihtokonehuoneita ei saa rakentaa vesikaton
yläpuolelle.

- Niillä rakennusaloilla, joilla on rakennuksen ulkovaipan ääneneristä-
vyyttä koskeva määräys ei saa rakentaa pelkästään kadulle päin
avautuvia asuntoja.

- Pihakannen rakenteiden mitoituksessa tulee ottaa huomioon yhtäai-
kaisesti vettyneiden kasvualustoiden, lumikuorman ja pelastusajo-
neuvojen paino.

- Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on korttelia käsiteltävä yh-
tenä kokonaisuutena.

- LV-alueelle on laadittava yhtenäinen kokonaissuunnitelma.

- Meren pohjasedimentin haitta-aineet on tutkittava alueilla, joilla on
kaavan mukaisesta rakentamisesta johtuva ruoppaustarve.

- Rakennukset tulee perustaa siten, että rantamuurit voidaan kaivaa
esiin avokaivannossa ja korjata rakennusten perustusten vaurioitu-
matta.

- Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipaikat keskitetysti si-
ten, että niitä ei nimetä kenellekään, voidaan kokonaispaikkamää-
rästä vähentää 10 %.
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- Merkintä (m100), joka osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä (I) kerroksesta vähintään
on varattava liike-, toimisto- tai työtilaksi. Tilat on varustettava ras-
vanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla
ilmastointihormilla.

- Rakennuksen maantasokerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto- tai
työtilaa.

Lisäksi kaavaan on tehty teknisluonteisia tarkistuksia.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 15.4. 16.5.2016

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 12 muistutusta.

Muistutukset kohdistuivat ehdotuksen liian suureen kerrosalaan, raken-
nusten liian suureen korkeuteen ja pituuteen, merinäkymien menetyk-
siin, meritäyttöjen tarpeettomuuteen. Lisäksi huolta aiheuttivat aallon-
murtajien mahdollisesti aiheuttamat veden virtauksen muutokset, maa-
perän saastuneisuus, rakentamisen aiheuttamat haitat nykyisille asuk-
kaille, venesataman toimintojen aiheuttamat rajoitteet jalankulkijoille ja
pyöräilijöille ja Lauttasaaren koulu- ja päiväkotitilojen, liiketilojen ja
myyntialueiden riittämättömyys.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 liikuntalautakunta
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto.
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Yhteenveto lausunnoista

ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että laitureiden ja vesitäyttöjen
toteuttaminen edellyttää luvan hakemista Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastolta. Kaava-aineistosta ei käy selville mihin yksittäisiä aallonmurta-
jia koskevat määräykset perustuvat. Koska sedimentit ovat todennäköi-
sesti laajalti mm. TBT:llä pilaantuneita, on sedimenttitutkimuksia tar-
peen tehdä koko suunnitellulla venesatama-alueella, sillä myös muilla
kuin hankkeen vuoksi ruopattavilla alueilla tulisi selvittää puhdistus-
ruoppauksen tarve ja mahdollisuudet. Satama-alueelle ei tulisi jättää
pohjasedimenttejä, joista vapautuu haitallisia aineita veteen sataman
käytön vaikutuksesta. Kaavaselostuksen liitteeksi on liitettävä melulas-
kennan karttatuloste, josta melualueet asuinkorttelin alueella käyvät
ilmi. Ilmanlaadun varmistamiseksi Vattuniemenkadun puolelle ensim-
mäiseen kerrokseen ei ole syytä osoittaa asuntoja. Mahdollisen päivä-
kodin leikkialuetta ei tule sijoittaa kahden lännenpuoleisemman raken-
nuksen väliin. Alinta rakentamiskorkeutta määritettäessä olisi syytä ot-
taa huomioon kiinteistöviraston 01/2016 valmistuneessa selvityksessä
"Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla 2020, 2050 ja
2100" esitetyt turvalliset rakentamiskorkeudet, joksi nyt kyseessä ole-
van alueen kohdalla on esitetty korkeustasoa N2000 +3,42 metriä.

Kaupunginmuseo toteaa, että asemakaavan muutosehdotuksen mukai-
nen pitkä, Vattuniemenkadun suuntainen rakennusmassa väistämättä
tulee sulkemaan näkymiä Vattuniemenrantaan ja sen kaakkoispuolella
sijaitsevien rakennusten suuntaan. Lohiapajanpuiston suunnasta nykyi-
set Vattuniemenrannan varrella sijaitsevat rakennukset hahmottunevat
kuitenkin vielä asemakaavaehdotuksen mukaisen uudisrakentamisen
jälkeen uusien rakennusten välistä. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä
myös sitä, että alueella vuosikymmeniä jatkuneen veneilytoiminnan
edellytykset varmistetaan ja mahdollistetaan alueen uudisrakentamisen
ja täydentymisen jälkeenkin.

Kiinteistölautakunnan mukaan ajantasaisen pilaantuneisuustiedon
puutteellisuus vaikeuttaa kunnostuskustannusten arvioimista, mikä on
otettava huomioon kaavatalouslaskelmissa. Vesialueen rakennettavuu-
den selvittäminen edellyttää uusia pohjatutkimuksia. Turvalliset raken-
tamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100 -julkai-
sun mukaan turvallinen rakentamiskorkeus on alueella vähintään ta-
solla +3,5 (N2000). Kaavaselostuksessa todetaan, että rakennukseen
(kerrostalo) saa sijoittaa päiväkodin. Pienin mahdollinen tilavaraus päi-
väkodille on noin 600 brm² eli kahden ryhmän päiväkoti. Päiväkodin
käyttöön pitää osoittaa oma piha. Uuden asuntokerrosalan rakentami-
nen ja venesataman toiminnan säilyttäminen nykyisessä laajuudessaan
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edellyttävät kaavaselostuksen mukaan kaupungilta noin 10,75 miljoo-
nan euron investointia. Tämä on uutta kerrosalaa kohti noin 480 eu-
roa/k-m². Kiinteistölautakunta kuitenkin huomauttaa, että kyse on vasta
arviosta, koska ajantasaisen pilaantuneisuustiedon puutteellisuus vai-
keuttaa kunnostuskustannusten arvioimista, mikä on otettava huomi-
oon kaavatalouslaskelmissa. Lopulliset kustannukset voivat näin ollen
nousta korkeammiksi. Kaavaselostuksessa arvioidaan, että kaupungille
kertyisi rakennusoikeuden myynnistä tai vuokraamisesta käytettävistä
hallintamuodoista riippuen arviolta 15 25 miljoonaa euroa. Asuinker-
rostalotontteja ei vielä ole varattu, koska kaava on vasta ehdotusvai-
heessa. Kaupunki ottaa tontinluovutuksessa huomioon asuntopoliittiset
sekä maanmyynnille asetetut tavoitteet. Kaavamuutosalue sijaitsee
meren rannalla hyvien joukkoliikenneyhteyksien (mm. uusi metro-
asema) ja monipuolisten palveluiden läheisyydessä. Kaavaehdotus luo
huomattavat edellytykset asuntorakentamiselle ja siten kaupungin ke-
hittämiselle sekä lisää samalla kaupungin tontin luovutukseen liittyviä
tuloja sekä maanarvoa.

Liikuntalautakunta pitää hyvinä ehdotukseen liittyviä hahmotelmia,
mutta ehdottaa, että venesatama-alueen (LV) länsireunassa sijaitseva
istutettava alueen osa rajattaisiin venesatama-alueen ulkopuolelle. Lii-
kuntaviraston tulisi olla mukana kaavan toteutussuunnittelussa, jossa
päätetään kaava-alueen ja siihen liittyvien toimintojen tarkemmista
suunnitelmista.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että asemakaavassa on määrätty
rannat toteutettavaksi pystysuorilla tai porrastetuilla reunoilla. Rantara-
kenteiden ratkaisut tulee olla ratkaistavissa tarkoituksenmukaisesti ja
kustannustehokkaasti. Kaavamääräystä tulisi lieventää niin, että se sal-
lii myös luiskatut rakenteet silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Ra-
kennusvirastolle aiheutuvat kustannukset katu-, tori- ja puistoalueiden
rakentamisesta ovat arviolta 2,5 miljoonaa euroa.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon mukaan Vattuniemenkadun jalka-
käytävän alla kulkee Helen Sähköverkko Oy:n Salmisaari-Lauttasaari 2
x 110 kV kaapelit. Kaapelit on suojattu vain muoviputkilla, joten mikäli
jalkakäytävällä joudutaan kaivamaan, tulee ennen kaivuuta ottaa yh-
teyttä Helen Sähköverkkoon turvallisuusohjeiden saamiseksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnon mukaan
aluetta varten tulee rakentaa uutta yleistä vesijohtoa noin 200 metriä.
AK-korttelin 31154 rakentaminen edellyttää lisäksi Vattuniemenrannan
hulevesiviemärin ja sen purkupisteen sekä Vattuniemenkadulla sijaitse-
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van ylivuotoviemärin siirtämistä. Uuden vesijohdon rakentamiskustan-
nukset ovat kaavaselostuksen mukaan noin 150.000 euroa ja johtosiir-
tojen kustannukset noin 250.000 euroa.

Museovirasto esittää, että Lohiapajanlahden asemakaavan niillä alu-
eilla, joille kaava osoittaa uutta vesirakentamista, teetetään kaavan
myöhäisestä vaiheesta huolimatta arkeologinen vedenalaisinventointi.
lnventointi tuottaa tiedon siitä, onko kaava-alueella vedenalaisia mui-
naisjäännöksiä, kuten yli sadan vuoden ajan uponneina olleita alusten
tai veneiden hylkyjä ja hylyn osia tai muita historiallisia vedenalaisra-
kenteita, joihin kaavahanke vaikuttaa ja jotka siten tulisi huomioida
hankkeessa. Jos hankealueella on vedenalaisia muinaisjäännöksiä,
muinaismuistolain mukaisesta menettelystä neuvotellaan ja sovitaan
Museoviraston kanssa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

 Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: varhaiskasvatusvi-
rasto, Helen Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusrapor-
tissa. Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta.

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaeh-
dotuksen sisältöä.

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mah-
dollisuuksien mukaan. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esi-
tetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
 kaavakarttaan on lisätty määräys "Tontin 1 ja 2 piha-alueelle ei saa

sijoittaa päiväkodin leikkialuetta."
 kaavakarttaan on lisätty määräys "Mahdolliseen merivesitulvan ai-

heuttamaan riskiin tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennuksia
suunnitellessa."

 selostusta on täydennetty lisäämällä liite melulaskennan karttatu-
loste
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Museoviraston lausunnon johdosta:
 kaavakarttaan on lisätty määräys "Ennen vesirakentamiseen

ryhtymistä on teetettävä arkeologinen vedenalaisinventointi."

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä
tulvasuojelua koskevan sisällön osalta. Lisäksi kaavakartasta on pois-
tettu Algot Niskan laiturin likimääräisen korkeusaseman merkintä, sekä
palautettu tonttien 1 ja 2 välinen puuttuva rajaviiva.

8
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle 4.12.2001. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti
asian pöydälle ja päätti 13.12.2001 puoltaa asemakaava- ja asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.

Tarkistettu Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin
kaupunkisuunnittelulautakunnalle 8.3.2016, kaupunkisuunnittelulauta-
kunta jätti asian pöydälle ja päätti 22.3.2016 esittää kaupunginhallituk-
selle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä ja asettaa sen
uudelleen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle 4.12.2001
päivätyn sekä 22.3.2016 ja 4.10.2016 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 11040 hyväksymistä. Asemakaava
koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) vene-
satama-aluetta ja asemakaavan muutos 31. kaupunginosan (Lautta-
saari, Kotkavuori, Vattuniemi) puisto-, satama-, venesatama-, pysä-
köinti-, vesi- ja katualuetta (muodostuu uusi kortteli 31154).

Helsingissä

Olavi Veltheim
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LAUTTASAARI, PAJALAHTI, LOHIAPAJANLAHDEN ALUE,
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 3.10.2001 päivätyn suunnitelman.
Kaavamääräyksiä on ajanmukaistettu sekä tehty pieniä tarkennuksia rakennusaloihin ja maan-
tason korkotietoihin.

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu
Vattuniemen itärannalla sijait-
seva alue, joka käsittää Lo-
hiapajanlahden ja sen rantaa.
Rajaavia katuja ovat Pajalah-
dentie, Meripuistotie, Vattunie-
menkatu, Vattuniemenranta ja
Vattuniemenkuja.

Nykytilanne

Suunnittelualue on suurimmaksi
osaksi venesatama- ja satama-
aluetta. Itäosa on vesialuetta ja
pohjoisosassa on pieni puisto-
alueen osa.

Mitä alueelle suunnitellaan

Lohiapajanlahden etelärantaan suunnitellaan kuutta 5 - 6 kerroksista kerrostaloa. Satama-
aluetta järjestellään niin, että alueen venekerhojen toimintaedellytykset säilyvät. Rantaan muo-
dostetaan yleinen jalankulkumahdollisuus.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.
Helsingin kaupunki on vuokrannut alueita
Lohiapajanlahdelta ja Vattuniemen itäran-
nalta Suomen moottoriveneklubille, pursi-
seura Sindbadille ja Merenkulkulaitokselle.
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Kaavatilanne

Suunnittelualue on voimassa olevissa ase-
makaavoissa osoitettu suurimmaksi osaksi
venesatama-alueeksi (Uvs) ja satama-
alueeksi (Ls). Lisäksi alueen eteläosassa on
pysäköintialue (Lp) ja pohjoisosassa on pie-
ni osa puistoalueesta (P). Itäosa on kaavoit-
tamatonta merialuetta.

Yleiskaava 2002:ssa Lohiapajanlahden ran-
nan eteläisin osa on merkitty asuntoalueek-
si. Muu osa suunnittelualueen rannasta on
osoitettu virkistysalueeksi, jonka itäpuolella
on vesialuetta.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Pajalahden alueesta on laadittu v. 1999
maankäyttösuunnitelma, jossa tutkittiin alu-
een täydennysrakentamista ja venesatama-
alueen uudelleenjärjestelyjä. Suunnitteilla
oleva asemakaavan muutos on osa Paja-
lahden maankäyttösuunnitelman alueesta.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualueelta ei ole laadittu erillistä
ympäristöselvitystä. Maa-alue on Lohiapa-
janlahden pohjoisrantaa lukuun ottamatta
täyttömaata.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan, liiken-
teeseen, virkistysmahdollisuuksiin, maape-
rään, pohjaveteen ja kulttuuriympäristöön
kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Tämä päivitetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on lähetetty osallisille. Valmis-
teluaineisto on esillä 24.8. 11.9.:

 Lauttasaaren kirjastossa, Pajalahden-
tie 10

 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3
 kaupungintalon ilmoitustaululla,

Pohjoisesplanadi 11 13
 www.hel.fi/suunnitelmat

Kaavan valmistelija on tavattavissa Lautta-
saaren kirjastossa ti 1.9. klo 15 - 18 sekä
erikseen sovittavana ajankohtana kaupunki-
suunnitteluvirastossa.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Saadun palautteen pohjalta viimeistellään
kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus
esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle
syksyllä 2015.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään (tarvit-
taessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä keväällä 2016.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Lauttasaari- Seura, Suomen Moottorive-

neklubi ry, Pursiseura Sindbad ry, Hel-
singfors Segelklubb ry, Helsingin Yrittäjät
- Lauttasaari ry

 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kaupunginmuseo, kiinteistöviraston geo-
tekninen osasto, tonttiosasto ja tilakes-
kus, liikuntavirasto, pelastuslaitos, ra-
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kennusvalvontavirasto, rakennusvirasto,
varhaiskasvatusvirasto, ympäristökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Helen Oy,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelusta:
www.kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Lauttasaari- lehdessä
 www.hel.fi/suunnitelmat
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
verkkosivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä valmisteluaineistosta voi esit-
tää mielipiteen viimeistään 11.9.2015 kirjal-
lisesti osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunki-
suunnitteluvirasto, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi tai
faksilla (09) 655 783.

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Jukka Kähkönen
puhelin 310 37260
sähköposti jukka.e.kahkonen(a)hel.fi

























Ote maakuntakaavasta
Lohiapajanlahti
Liite kaavaan nro 11040

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Lohiapajanlahti
Liite kaavaan nro 11040

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Ote Yleiskaava 2002:sta
Lohiapajanlahti
Liite kaavaan nro 11040

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava, ehdotus (Kslk 14.6.2016)
Lohiapajanlahti

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto







Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto

Maanvuokralaiset -kartta
Lohiapajanlahti
Liite kaavaan nro 11040
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